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 اجلمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العايل   
 
 

 هـــــــــــــــــــويـــــــــتـن

 إىل الطالب السوريني املرشحني للدراسة يف مجهورية مصر العربية على حساب التبادل الثقايف والناجحني يف
 

 (.دكتوراه–ماجستري )عليا ملرحلة الدراسات ال 32/2/3102تاريخ  382إعالن وزارة التعليم العايل رقم 
 على املنح واملقاعد املخصصة للقطر للمرحلة اجلامعية األوىل 08/7/3102تاريخ  231رقم إعالن وزارة التعليم العايل 

 3102/3131للعام الدراسي 
 :5/03/3102السفارة املصرية يف دمشق بتاريخ وإشارة إىل االتصال اهلاتفي من 

 :مبقتضاه لوالعميرجى أخذ العلم باآليت 
 :املذكورين أدناهمن الطالب  استنكاف -0

. عبد الكرمي خملص اجلبيلي-حسان حممد حممد -حممد سليمان وسوف -عمار حممد التالوي :ن ملرحلة الدراسات العلياو املرشح
 .نس علي خصابةا -حممد كرمي نبيل السيد -عبد الرمحن زهري عبيد :ن للمرحلة اجلامعية األوىلو املرشح
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به السفارة املصرية يف دمشق  أعلمتناحسب ما  لكل من الطالب املذكورة أمساؤهم أدناه( الفيزا)أشرية الدخول ت تدور  -3
 :5/03/3102بتاريخ 

 :املرشحون لدراسة الدكتوراه :أوالا 
 :خرجيو الكليات غري التطبيقية

 

 

 و الكليات التطبيقيةخرجي:  

 

 

 االسم م
 الشهادات  احلاصل عليها

 االختصاص املطلوب
 ...(دكتوراه يف )

 
 اجلامعة

 
 نوع الرتشيح

 املاجستري اإلجازة
 التقدير املعدل االختصاص و اجلامعة وعام التخرج التقدير املعدل االختصاص و اجلامعة وعام التخرج

 أصيل منحة عني مشس النقد والبالغة جيد 76.31 3102-دمشق-النقد والبالغة جيد 22.16 3112-دمشق-لغة عربية عال زياد اجلرب  .0

 االسم .م
 الشهادات  احلاصل عليها

 االختصاص املطلوب
 ...(دكتوراه يف )

 
 اجلامعة

 
 نوع الرتشيح

 املاجستري اإلجازة
 التقدير املعدل االختصاص و اجلامعة وعام التخرج التقدير املعدل االختصاص و اجلامعة وعام التخرج

 اجححممد هباء حمي الدين ر   .0
 دمشق-االقتصاد

3103 82 
جيد 
 جداا 

 عني مشس فلسفة يف احملاسبة جيد جداا  72.27 3108-دمشق-مراجعة احلسابات
 أصيل منحة

 

 وسام نور الدين نصري  .3
-تشرين-األمتتة الصناعية
3103 80.22 

جيد 
 اإلسكندرية حتكم وقياسات جيد جدا 86.23 3102/طرطوس/األمتتة الصناعية جدا

 أصيل منحة

جيد  78.77 3100-حلب -الصيدلة هان فايز الكريطةج  .2
 جداا 

الكيمياء احليوية والبيولوجيا  امتياز 87.17 3102-حلب-التشخيص املخربي
 أصيل منحة عني مشس اجلزئية

جيد  75.62 3103-البعث-كيمياء تطبيقية مصعب حممد زياد اخلطيب  .6
 جداا 

 أصيل منحة عني مشس ويةكيمياء عض جيد جداا  83.68 3102-البعث-كيمياء عضوية

 3101دمشق -الصيدلة أكرم مجال األمحر  .5
 أصيل منحة القاهرة ميكروبيولوجيا ومناعة جيد جداا  78.02 3107-دمشق-التقانات احليوية جيد 22.02 



3 
 

 

 املرشحون للماجستري: 
 :خرجيو الكليات غري التطبيقية

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها لتقديرا معدل اإلجازة اجلامعة الشهادة احلاصل عليها االسم .م
 أصيل منحة اإلسكندرية فلسفة إسالمية ماجستري ودكتوراه امتياز 81.62 دمشق الشريعة آمنة لؤي املال علي  .0
 أصيل منحة املنصورة للغويةالدراسات ا ماجستري ودكتوراه جيد جداا  73.63 دمشق األدب االنكليزي ميمونة عبد احلليم خطبا  .3
 أصيل منحة القاهرة شعبة لغوية ماجستري جيد 22.22 البعث األدب االنكليزي حممد مجال منجد  .2
 أصيل منحة اإلسكندرية علوم إدارية/قانون عام ماجستري ودكتوراه جيد 22.65 الفرات احلقوق عدنان خالد الرويلي  .6
 أصيل منحة عني مشس آثار رومانية ويونانية ماجستري ودكتوراه يدج 22.25 دمشق اآلثار غرام نبيل الشحادة  .5
 أصيل منحة املنصورة القانون اجلزائي ماجستري ودكتوراه جيد 25.25 دمشق احلقوق حممود أمحد الشبالق  .2
 أصيل منحة عني مشس تقنيات التعليم ماجستري جيد 26.72 محاة كلية الرتبية أمحد حممد اجلزار  .7
 أصيل منحة عني مشس قانون الشركات التجارية ماجستري ودكتوراه جيد 26.70 حلب احلقوق ايلامحد عمر كي  .8
 أصيل منحة عني مشس الدراسات األدبية ماجستري ودكتوراه جيد 22.22 البعث اللغة العربية سايل حممود اليوسف  .2
 أصيل منحة اإلسكندرية (اصقانون خ)التجاري ماجستري ودكتوراه جيد 22.52 دمشق احلقوق مرح منري منصور  .01
 أصيل منحة عني مشس القانون الدويل ماجستري ودكتوراه جيد 22.18 دمشق حقوق ضرار محزة عباس  .00
 أصيل منحة القاهرة دراسات أدبية ماجستري ودكتوراه جيد 23.77 دمشق اللغة العربية عيسى حممد جنار  .03
 أصيل منحة عني مشس الشعبة اللغوية ماجستري ودكتوراه جيد 23.13 البعث اللغة االنكليزية عبد الرمحن حممد السليمة  .02

 أصيل منحة اإلسكندرية قواعد ماجستري ودكتوراه جيد 20.88 البعث األدب االنكليزي طالل رشيد احلاج حسن  .06
 أصيل منحة عني مشس تاريخ إسالمي ماجستري جيد 20.12 البعث التاريخ ربا فارس الوتار  .05

 

 :التطبيقية خرجيو الكليات   
             

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة اجلامعة الشهادة احلاصل عليها االسم م

 أصيل منحة عني مشس علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية ماجستري ممتاز 88.52 حلب اهلندسة التقنية آالء حسان علي  .0

بيولوجيا اخللية -علم احليوان ماجستري ودكتوراه جيد جداا  82.23 حلب هندسة التقانات احليوية مود موسى سران حم  .3
 واألنسجة والوراثة

 أصيل منحة اإلسكندرية
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 م

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة اجلامعة الشهادة احلاصل عليها االسم

 أصيل منحة عني مشس كيمياء حيوية ماجستري ودكتوراه جيد جداا  83.23 البعث خمابر-العلوم الصحية ضحى حممد العريف  .2
 أصيل منحة القاهرة علم تأثري األدوية ماجستري ودكتوراه جيد جداا  83.21 حلب الصيدلة حممد حسني األمني  .6
حممد خلدون خالد    .5

 عيشونه
مصارف -تصاداالق

 القاهرة التمويل واالستثمار-إدارة أعمال ماجستري ودكتوراه جيد جداا  72.22 دمشق وتأمني
 أصيل منحة

 أصيل منحة القاهرة احلاسبات واملعلومات ماجستري ودكتوراه جيد جدا 72.81 حلب هندسة احلواسيب زكريا عبدو اوسطة  .2

 أصيل منحة عني مشس جرب ماجستري جداا جيد  78.26 البعث الرياضيات حممد خالد اخلطيب  .7

 أصيل منحة عني مشس جراحة قلب وصدر ماجستري جيد جداا  72.28 حلب طب بشري عمرو طارق سامل  .8

عبد الرمحن جهاد  قره   .2
 أصيل منحة عني مشس جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جداا  78.23 دمشق طب األسنان بال

 أصيل منحة عني مشس تشخيص خمربي ماجستري ودكتوراه جيد جداا  78.00 البعث الصيدلة بمرمي أكرم اخلطي  .01

عبد القادر حممد   .00
 أصيل منحة عني مشس جراحة الوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جدا 77.21 حلب طب األسنان يوسف

عبد الرمحن مرعي   .03
 أصيل منحة عني مشس اة اللبيةاملداو  ماجستري جيد جداا  77.73 حلب طب األسنان الطوالبة

 أصيل منحة القاهرة احلاسبات واملعلومات ماجستري ودكتوراه جيد جدا 77.21 حلب هندسة احلواسيب حممد امحد احلاي   .02

 أصيل منحة اإلسكندرية جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري جيد جدا 77.12 تشرين طب األسنان يونس نزيه عريضة  .06

يخ ليث ميخائيل الش  .05
 موسى

 أصيل منحة عني مشس جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد جداا  72.70 تشرين طب األسنان

العالج الطبيعي لألمراص العصبية  ماجستري ودكتوراه جيد جداا  72.28 البعث العلوم الصحية يونس علي خضور  .02
 أصيل منحة القاهرة وجراحتها

اجمد عماد احلسن   .07
عالج /عالج األسنان التحفظي ماجستري جيد جدا 72.23 حلب األسنان طب السليمان

 أصيل منحة اإلسكندرية اجلذور

فاطمة حممد أمين    .08
 أصيل منحة اإلسكندرية علم اجلراثيم والفريوسات ماجستري ودكتوراه جيد جدا 72.07 دمشق الصيدلة عبد الباقي الشرجبي

احلسن مامون   .02
 القادري

 أصيل منحة اإلسكندرية العلوم اهلندسية يف اهلندسة املعمارية ماجستري ودكتوراه جيد جدا 75.22 دمشق اهلندسة املعمارية
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 م

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة اجلامعة الشهادة احلاصل عليها االسم

حممد عبد الغين   .31
 البكار

 أصيل منحة عني مشس جراحة وجه وفكني ماجستري ودكتوراه جيد جدا 75.81 حلب ألسنانطب ا

 أصيل منحة طنطا مداواة األسنان اللبية ماجستري ودكتوراه جيد جداا  75.05 دمشق طب األسنان نواف هباء الدين الزين  .30

 أصيل منحة عني مشس نياتصيدال ماجستري ودكتوراه جيد جداا  75.16 دمشق الصيدلة أمحد حممد مجال منره  .33
 أصيل منحة عني مشس حتليل عددي-رياضيات ماجستري جيد 76.21 دمشق الرياضيات حممد ياسني محادة  .32
 أصيل منحة القاهرة التخطيط اإلقليمي ماجستري ودكتوراه جيد 76.56 تشرين هندسة معمارية أغيد عبد الكرمي برميو  .36
+ أصيل مقعد  طنطا عالج اجلذور ماجستري ودكتوراه جيد 76.56 دمشق طب األسنان حسن حسان حممد  .35

 احتياط منحة
+ أصيل مقعد  القاهرة آالت كهربائية ماجستري ودكتوراه جيد 76.52 دمشق اهلندسة الكهربائية أمحد هيثم نصار  .32

 احتياط منحة
+ أصيل مقعد  اهرةالق تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه جيد 76.27 دمشق طب األسنان باسل موفق اهلواش  .37

 احتياط منحة
+ أصيل مقعد  القاهرة اجلراحة الفكية ماجستري ودكتوراه جيد 76.22 دمشق طب األسنان مازن الطيب اليونس  .38

 احتياط منحة
32.  

 حلوان علم التدريب الرياضي ماجستري ودكتوراه جيد  76.26 تشرين الرتبية الرياضية حممد ندمي رابعة
+ أصيل مقعد 
 ةاحتياط منح

21.  
 القاهرة متريض احلاالت احلرجة ماجستري جيد 76.32 حلب التمريض حسن حممد البنان

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

20.  
 عني مشس جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري ودكتوراه جيد 76.12 دمشق طب األسنان حممد لؤي أمحد املنال

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

+ أصيل مقعد  عني مشس أمراض اللثة وجراحتها ماجستري ودكتوراه جيد 76.15 مشقد طب األسنان أنس بالل كواره  .23
 احتياط منحة

+ أصيل مقعد  عني مشس هندسة إنشائية ماجستري ودكتوراه جيد 76.15 البعث هندسة مدنية حسني علي سليمة  .22
 احتياط منحة

+ أصيل مقعد  القاهرة التخطيط اإلقليمي اهماجستري ودكتور  جيد 76.10 دمشق اهلندسة املعمارية مرح حممود جبور  .26
 احتياط منحة
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 م

 نوع الرتشيح اجلامعة االختصاص ا ملطلوب الشهادة املطلوب دراستها التقدير معدل اإلجازة اجلامعة الشهادة احلاصل عليها االسم

+ أصيل مقعد  اإلسكندرية بيةجراحة ل –تقومي  ماجستري جيد 72.25 دمشق طب األسنان حممد يوسف املساملة  .25
 احتياط منحة

22.  
 املنصورة جراحة الفم والوجه والفكني ماجستري جيد 72.22 تشرين طب األسنان سليمان يوسف وردي

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

27.  
 عني مشس تقومي األسنان ماجستري جيد 72.23 دمشق طب األسنان حممد ظافر بركات

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

28.  
 القاهرة التخطيط العمراين ماجستري جيد 72.27 حلب اهلندسة املعمارية صالح ناعسةهبة 

+ احتياط مقعد 
 احتياط منحة

حممد زاهر حممد   .22
+ احتياط مقعد  عني مشس عالج جذور ماجستري ودكتوراه جيد 72.02 دمشق طب األسنان بشار كوكش

 احتياط منحة
+ احتياط مقعد  القاهرة تقومي األسنان ماجستري ودكتوراه يدج 72.12 دمشق طب األسنان ثائر حسان عاصي  .61

 احتياط منحة
 
 

 :املرشحون املرحلة اجلامعية األوىل :ثالثا  
 نوع الرتشيح تسلسل الرغبات املطلوبة املعدل  اجملموع  الشهادة احلاصل عليها املواليد اسـم الطالب م
رنيم حممد عيد   .0

 الزعيب
32/01/

3111 
 ريةالثانوية السو 

 22.02 3502 3102-علمي
املنصورة -الطب البشري  
طنطا -الطب البشري  
املنيا -الطب البشري  

 أصيل منحة

3.  
/00/00 خالد عطيه عصفور

3111 
 الثانوية السورية

 22.05 3505 3102-علمي
القاهرة -طب بشري  
اإلسكندرية -طب بشري  
أسوان -طب بشري  

 أصيل منحة

2.  
/01/0 نضال ياسر احلمادة

3110 
 ثانوية السوريةال

 3102-علمي
3622 23.66 

القاهرة -طب بشري  
اإلسكندرية -طب بشري  
عني مشس -طب بشري  

 أصيل منحة

6.  
 الثانوية السورية 0/0/3113 سالم حممد رباطة

 88.60 3287 3102-علمي
القاهرة -لغة انكليزية/اآلداب  
عني مشس -لغة انكليزية/اآلداب  
عني مشس -لغة انكليزية/اآلداب  

منحة أصيل  
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 نوع الرتشيح تسلسل الرغبات املطلوبة املعدل  اجملموع  الشهادة احلاصل عليها املواليد اسـم الطالب م
5.  

/06/7 صالح مازن عبيد
3110 

 الثانوية السورية
 87.78 3271 3102-علمي

القاهرة -طب بشري  
اإلسكندرية -طب بشري  
املنصورة -طب بشري  

 أصيل منحة

2.  
 الثانوية السورية 0/0/3110 رزان منذر  القواريط

 3102-علمي
3232 82.16 

القاهرة -الطب البشري  
عني مشس -الطب البشري  
املنصورة -الطب البشري  

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

7.  
 الثانوية السورية 0/0/3110 علي خالد سالم

 85.00 3328 3102-علمي
عني مشس -طب بشري  
القاهرة -طب بشري  
الزقازيق -طب بشري  

+ عد أصيل مق
 احتياط منحة

8.  
 0/2/3111 حممد جمدي اخلليل

 الثانوية السورية
 86.02 3372 3102-علمي

كفر الشيخ  -صيدلة التصنيع الدوائي  
اإلسكندرية -صيدلة  
طنطا -صيدلة  

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

مهام عبد العزيز   .2
 البدوي

05/2/
3111 

 الثانوية السورية
 3102-علمي

3002 78.27 
لسويسقناة ا -هندسة  

بور سعيد -تكنولوجيا اإلدارة ونظم املعلومات  
القاهرة -ختطيط عمراين  

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

/36/0 أسامة ناصر احلسون  .01
3110 

 الثانوية السورية
 3102-علمي

اإلسكندرية -طب بشري 72.27 0282  
املنصورة -طب بشري  
جامعة املنوفية /القاهرة -طب بشري  

+ أصيل مقعد 
ةاحتياط منح  

00.  
/31/0 مرينا أجمد تكه جي

3113 
 الثانوية السورية

 3102-علمي
0253 73.21 

القاهرة -اهلندسة  
عني مشس -اهلندسة   
القاهرة -التجارة  

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة

حممد مظهر درة   .03
 العمري

32/2/
3111 

 الثانوية السورية
 3102-علمي

اإلسكندرية -طب بشري 73.52 0221  
القاهرة -طب بشري  

عني مشس -بشري طب  

+ أصيل مقعد 
 احتياط منحة
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  (الفيزا)ستكمال إجراءات احلصول على التأشرية الدراسية ال أعاله القيام مبا يلي أمساؤهميتعني على الطال ب املذكورة: 
اب الالزم ملراجعة السفارة املصرية الستكمال إجراءات للحصول على الكت/ 5/مديرية العالقات الثقافية طابق / احلضور إىل مبىن وزارة التعليم العايل .0

 32/03/3102-8/03يف الفرتة مابني ( الفيزا)احلصول على التأشرية الدراسية 
ام طيلة أي/ ظهراا  03صباحا إىل الساعة 01من الساعة /  3102 /32/03-8/03يف الفرتة مابني  لكائنة يف كفرسوسةامراجعة السفارة املصرية بدمشق  .3

  .ماعدا يوم اخلميسسبوع األ
 :مصطحبني معهم .2
 .ن وزارة التعليم يتضمن اسم الطالب املرشح واجلامعة واالختصاص املطلوبنيعكتاب صادر  .أ 
 .على أال تقل فرتة صالحيته عن سبعة أشهر جواز السفر .ب 
 .صورة عن جواز السفر .ج 
نا بصورة عن تأشرية الدخول وتذكرة الطريان يف موعٍد أقصاه األحد يتعني على كافة الطالب الذين وردهتم الفيزا مبوجب هذا التنويه موافات .6

21/0/3131 . 
 

 للعام الدراسي  الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايفب بعد حصوهلم على الفيزا اتباع اخلطوات التالية كما يتعني على الطال
3102/3131. 

 3102/3131للعام الدراسي  للحصول على اخلطابات الالزمة الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايفمراجعة السفارة السورية يف القاهرة  .0
لتقدمي طلب ملعادلة شهادهتم العلمية املرشحني ( مصطحبني معهم اخلطاب الالزم الذي زودهتم به سفارتنا يف القاهرة)مراجعة اجمللس األعلى للجامعات املصرية  .3

مع اإلشارة إىل أنه يتعني على الطالب الدخول إىل الرابط التايل ملعرفة  وموافاتنا مبا يثبت ذل  عن طريق السفارة السورية يف القاهرة، (ماجستري/إجازة)ى أساسها عل
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 :وكيفية تصديقها أصوالا من اجلهات املختصة الوثائق املطلوبة منه الستكمال إجراءات معادلة الدرجات العلمية
http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces 

مال إجراءات وضعهم على حساب منح ومقاعد الستك( مصطحبني معهم اخلطاب الالزم الذي زودهتم به سفارتنا يف القاهرة)مراجعة وزارة التعليم العايل املصرية  .2
 .حصراا 3102/3131التبادل الثقايف للعام الدراسي 

بعد  زودهتم به سفارتنا يف القاهرة وكذل  الوثائق الثبوتية املطلوبة للتسجيل يف اجلامعةستمصطحبني معهم اخلطاب الالزم الذي )مراجعة اجلامعة املرشحني عليها  .6
 3102/3131الستكمال إجراءات تأمني قبول دراسي هلم على حساب منح ومقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي ( ت املختصةتصديقها أصوالا من اجلها

 .حصراا 
للعام الستكمال إجراءات االستفادة من منح ومقاعد التبادل الثقايف  مراجعة السفارة السورية يف القاهرة لتزويدها بصورة عن القبول الدراسي فور احلصول عليه .5

 3102/3131الدراسي 
  هذا التنويه مبثابة تبلي  رمسيعترَب ي  

 
 
 

 5/03/13102دمشق يف 
 معاون وزير التعليم العايل                                                                                                                              

 
 

 الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                                           

http://app.scu.eun.eg:9083/FrontOffice/instruction/introduction.faces

